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Innovatív és felelős közbeszerzés

o Átállás a hagyományosról az innovatív
közbeszerzésre
o Hozzáférés a meglevő forrásokhoz

Ajánlások finanszírozási megoldásokra

ü Ajánlások jövőbeli finanszírozási forrásokra
ü Az innovatív és felelős közbeszerzést
támogatására jelenleg elérhető források
bemutatása
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Gyakorlati jogi útmutató
Az innováció jogi aspektusai

o Az innovatív közbeszerzéssel kapcsolatos jogi kérdések
ismerete

ü Az innovatív közbeszerzés jogi szempontjainak
bemutatása
ü Gyakorlati példák
ü Útiterv
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A közbeszerzés hatásainak mérése

o Megérteni, hogy a közbeszerzési költés kiknél jelenik
meg és milyen hatásai vannak a város célktűzéseire
o Egy egyéges európai megközelítés bevezetése
o Olcsó és egyszerű eszközök kidolgozása
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Eszköz a költés mérésére

ü Praktikus és egyszerűen kezelhető Excel eszköz és
útmutató a költés méréséhez
ü Útmutató a tágabb hatások mérésének alapjaihoz

